


OPERA, ALE INNA 

Był rok 1960. Zespół twórców - Joanna 
i Jan Kulmowie (poetka i reżyser), Juliusz Bo
rzym (kierownik muzyczny), Andrzej Sadow
ski (scenograf) - przystąpił wraz ze mną do 
pracy nad pierwszym widowiskiem, z którego 
rozwinęła się Warszawska Opera Kameralna. 
Nasz cel jest niezmienny od początku: wskrze
szanie w dopracowanej artystycznie formie bo
gatej spuścizny polskiej opery wieku XVII, 
XVIII i początków XIX, prezentacja tych po
zycji światowej opery kameralnej, które pozo
stają w niesłusznym zapomnieniu, a także in
spiracja twórców współczesnych. 

Z perspektywy przeszło dziesięciu lat pracy 
mogę bez wątpienia stwierdzić, że jedynym 
trwałym moim osiągnięciem w tym czasie było 
utrzymanie, a nawet poszerzenie o nowych ar
tystów (Zofia Wierchowicz scenograf i Jerzy 
Dobrzański - kompozytor i dyrygent) zespołu 
twórczego naszego teatru. W tym poszerzonym 
gronie pracowaliśmy w latach chudych i sy
tych, a chociaż tych chudych było znacznie 
więcej - bo w latach 1964-1971 byliśmy t e
atrem prywatnym - nie wpłynęło to ujem
nie ani na naszą aktywność, ani na wyniki ar
tystyczne. Trzeba było czasem rezygnowa6 
z honorariów, a nawet łożyć z własnej kiesze
ni na kostiumy, materiały nutowe, dekora
cje, ale jednocześnie rozszerzyliśmy repertuar 
o dzieła m. in. G. Ph Telemanna, W. A. Mo
zarta, D. Cimarosy. 
Zrealizowaliśmy też w Teatrze na Wyspie 

w warszawskich Łazienkach widowisko „świa
tło i dźwięk" pt. „Parnassus Reformowany 
czyli Apollo P rawodawca", w oparciu o anoni
mową operę polską z końca XVIII wieku z li
brettem Joanny Kulmowej. 



Tu trzeba krótko wspomnieć do jakich tra
dycji nawiązujemy. Pisząc o muzyce roz
brzmiewającej w odrestaurowanych po znisz
czeniach wojennych historycznych budowlach 
Warszawy (jak np. Łazienki), nie sposób pomi
nąć milc:<.eniem dwu epok: pierwszej połorvy 
wieku XVII - panowania Władysława IV 
i drugiej połowy wieku XVIII, gdy rządził nasz 
ostatni monarcha Stanisław August Ponia
towski. 

Obaj królowie byli mecenasami muzyki i te
atru muzycznego. Nic więc dziwnego, że pod 
ich rządami powstały i rozwinęły się instytu
cje muzyczne, pojawili się liczni kompozytorzy 
i autorzy piszący dla kapel i teatrów. Za cza
sów Władysława IV powstał teatr na pierw
szym piętrze Zamku Królewskiego w Warsza
wie. Z działających jednocześnie pod koniec 
panowania Stanisława Augusta czterech te
atrów operowych, po dzień dzisiejszy służą sty
lowym widowiskom operowym, zgodnie z pier
wotnym przeznaczeniem, dwa w Łazienkach: 
Zimowy w Starej Pomarańczarni i Letni Teatr 
na Wyspie. Tu właśnie wystawiliśmy kilka ko
stiumowych programów muzyki, lub muzyki 
i poezji. 

W innej budowli z czasów ostatniego króla -
odoudowanym po zniszczeniach wojennych --
1· ościele ewangelickim przy pl. Małachowskie
go (tu koncertował młodziutki Fryderyk Cho
pin) - prowadzony przeze mnie od 1957 roku 
zespół „Musicae Antiquae Collegium Varsovien
se" rozpoczął cykl koncertów muzyki dawnej, 
m. in. w repertuarze znalazły się koncerty in
strumentalne A. Vivaldiego i dzieł symfoników 
polskich XVIII w. 

Tak się szczęśliwie złożyło, że oparcie w pra
cy daje nam nie tylko wspaniała tradycja, ale 
i współczesność. Podjęta pod koniec 1971 r. de
cyzja Ministerstwa Kultury i Sztuki otworzyła 

przed nami nowe perspektywy: staliśmy siG 
teatrem państwowym. Pozyskaliśmy nowych 
artystów, wśród nich wybitnego dyrygenta, 
kompozytora i pianistę - Jerzego Maksy
miuka. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia -
a wystawialiśmy m. in. takie utwory jak: 
„La serva padrona" G. B. Pergolessiego, „Apte
karz" J. Haydna, „Szarlatan" Kurpińskiego, 
„Amfitrion polski czyli Odprawa bogów grec
kich" - przygotowujemy na otwarcie teatru 
„Karmaniolę czyli od Sasa do Lasa" Stanisła
vva Moniuszki z librettem Joanny Kulmowej. 
„Króla Łokietka czyli Legiony Dąbrowskiego" 
Józefa Elsnera, „Tradycję dowcipem załatwio
ną" Macieja Kamieńskiego. 

Zamierzamy także po - „Mandragorze" Ka
rola Szymanowskiego i „Sonetach miłosnych" 
Tadeusza Bairda dalej prezentować dziek 
współczesnych twórców polskich. Z repertuaru 
obcego przewidujemy wystawienie Wolterow
skiego „Prostaczka" A. Gretriego. 

Sięgając nieraz nawet do rękopisów muzycz
nych - dokonujemy rehabilitacji nie tylko po
szczególnych dawnych kompozytorów, jak Ka
rol Kurpiński, ale całych epok. I co może waż
niejsze - polska i obca tradycja opery kame
ralnej w nowym opracowaniu odkrywa przed 
nami nieprzewidziane uroki, które mogą zado
\volić najbardziej wybrednych melomanów. 
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